PRIVACY STATEMENT
Deze privacyverklaring bevat de bepalingen voor de website thehappyfinancial.com en de
behandeling van de verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het
beginsel dat gebruikers zo veel mogelijk controle hebben over hun privacy en dat
thehappyfinancial.com zonder voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie –
welke te herleiden is tot de individuele gebruiker van onze website – aan derden ter
beschikking stelt.
Voor welke doeleinden gebruikt thehappyfinancial.com mijn gegevens?
Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van
onze bezoekers. Hiervoor doen wij onderzoek naar hun wensen. Jouw naam en het e-mail
adres dat je invult als je mee doet aan een enquête of omdat je je inschrijft voor onze
nieuwsbrief stellen ons in staat om je te informeren over de beschikbare diensten,
producten, evenementen en nieuws waarin je interesse hebt. Zonder jouw toestemming
vooraf zullen wij jouw e-mail adres en andere gegevens nimmer aan derden verstrekken.
Bezoekers kunnen te allen tijde vragen de door hen verstrekte gegevens te corrigeren of te
laten verwijderen uit onze database.
Gebruik van cookies
Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden door
thehappyfinancial.com. Wel houdt deze website via Google Analytics statistieken bij over
o.a. bezoeken en doorklik percentages. Dit primair om onze website beter af te stemmen op
de wensen van toekomstige bezoekers. Enkel indien iemand tracht moedwillig schade aan te
brengen aan deze site zullen wij deze persoon proberen te traceren via onze logs. Door
middel van cookies identificeert deze site echter geen personen, maar slechts computers.
Bescherming van gegevens
Wij doen er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig
gebruik. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de
gebruikelijke technieken.
Verzamelen van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website
verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de
server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn
toegankelijk voor de autoriteiten in Nederland, indien ze dit verzoeken. Als eigenaar van de
server van deze website, zijn wij wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de IP
adressen van bezoekers op onze website aan de Europese dan wel Nederlandse autoriteiten,
indien deze dit aan ons vragen.
Browserinstellingen
Je kan jouw browser zo instellen, zodat deze geen cookies accepteert. Hiervoor verwijzen wij
je naar het help menu van de browser. Wel attenderen wij je erop dat door het verwijderen
en niet accepteren van cookies verschillende functies op deze website niet naar behoren
kunnen functioneren.

Verwijzingen naar derden
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Thehappyfinancial.com
draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacy verklaring
heeft géén betrekking op andere websites of bronnen. Wij raden aan het privacy statement
van andere sites altijd goed te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.
Social Media
Wij maken op onze website gebruik van diverse social media om de aanbiedingen van onze
adverteerders en onze eigen website onder de aandacht te brengen. Door te klikken op de
social media buttons kan het zijn dat je met jouw social media account wordt verbonden aan
onze website en dat dit zowel op onze website als op jouw social media account zichtbaar is
en gedeeld wordt met jouw netwerk. Berichten die jij maakt en waarin de aan de website
verbonden social media account wordt genoemd, kunnen op onze website zichtbaar worden
voor de gebruikers van de website.
Vragen over privacy
Vragen over de privacyverklaring? Neem dan contact met mij op.

